No.
DE PRESIDENT VAN REPUBLIEK SURINAME
GELEZEN:
het beroepschrift van de politieke organisatie DEMOCRATEN 21STE EEW (D21) d.d. 19 april
2000, ondertekend door het bestuur, hierna te noemen “appellante”;
1. de door het Hoofdstembureau van Kiesdistrict VI, Commewijne, genomen
beslissing d.d. 17 april 2000.
GELET OP:
1. de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij
S.B. 1992 no. 38);
2. het Decreet Politieke Organisatie (S.B. 1987 no. 61);
3. de Kiesregeling (geldende tekst S.B. 1996 no. 15);
4. het Kiesbesluit (geldende tekst S.B. 1996 no. 26).
OVERWEGENDE:
1. dat het beroep is ingediend binnen de wettelijk gestelde termijn, weshalve het
beroep ontvankelijk is;
2. dat apellante bij schrijven d.d. 19 april 2000 in beroep is gekomen tegen de
beslissing van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict VI, Commewijne,
genomen in de openbare vergadering van 17 april 2000 , waarbij:
de kanditaat Mangoendihardjo, Ronald Hendry, voorkomende op de
kandidatenlijst voor de Districtsraad van de politieke organisatie Democraten
21ste Eeuw in het voormelde Kiesdistrict is geschrapt;
3. dat de schrapping is gebaseerd op grond van het gestelde in artikel 50 lid 3
onder a van de Kiesregeling, aangezien de kandidaat voornoemd niet heeft
overgelegd een verklaring dat hij in zijn kandidaatstelling heef bewilligd; dat
de overgelegde bewilliging betreft de kandidatenlijst voor de Ressortaad van
het ressort Tamanredjo, terwijl kandidaat voornoemd niet als kandidaat is
opgebracht op de voormelde kandidatenlijst voor de Ressortraad;
4. dat appellante als grief heeft aangevoerd dat de kandidaat voornoemd ten
onrechte van de kandidatenlijst voor de Ressortraad van het voormeld ressort
is geschrapt, aangezien volgens appellante bij de kandidaatstelling ten
overstaan van het Hoofdstembureau voormeld een verklaring van bewilliging
van de kandidaat voornoemd is overgelegd, waarop abusievelijk de
bewilliging voor de kandidatenlijst voor de Ressortraad van het ressort
Tamanredjo is aangegeven;
5. dat naar Ons oordeel het Hoofdstembureau voormeld met toepassing van de
artikelen 63 en 64 van de Kiesregeling, de indieners van de kandidatenlijst in
de gelegenheid had behoren te stellen om het gepleegde verzuim te zuiveren;

6. dat appellante bij het instellen van het beroep eveneens de gelegenheid had
om een nieuwe verklaring te overleggen, waaruit zou moeten blijken dat de
kandidaat voornoemd alsnog bewilligt voor de kandidatenlijst van de
Districtsraad in het voormeld kiesdistrict, hetgeen is nagelaten en volstaan
heeft slechts te stellen dat kandidaat voornoemd niet kan worden geschrapt,
omdat hij wel op de DR-lijst voorkomt en niet op de RR-lijst, een stelling die
een deugdelijk grondslag mist;
7. dat derhalve het beroep behoort te worden afgewezen.
BESLUIT:
I. Op grond van het bovenstaande het beroep van appellante ongegrond te
verklaren.
II. De beslissing van het Hoofdbestuur van Kiesdistrict VI, Commewijne,
inzake schrapping van Mangoendihardjo, Ronald Hendry, te honoreren.
III. Te bepalen, dat afschrift van deze resolutie in het Advertentieblad van de
Republiek Suriname wordt bekendgemaakt.
III. Afschrift van de resolutie te zenden aan het Onafhankelijk Kiesbureau, het
Centraal Hoofdstembureau, het Hoofdstembureau van Kiesdistrict VI,
Commewijne, de Direkteur van het Kabinet van de president van de Republiek
Suriname, de Directeur van Binnenlandse Zaken en aan appellante.

De President van de Republiek Suriname,

(DRS. J.A. WIJDENBOSCH)

